
Kovács József 
FA HARANGLÁBAK 

ÉS HARANGTORNYOK

A tanulmány befejező részében a haranglábak utolsó 
csoportja, valamint a harangállványok és tornyok részletes

ismertetése kerül sorra

Négyoszlopos haranglábak
A fa haranglábak legnépesebb csoportját a négy föoszlopos 
szerkezetek alkotják. A mellékelt táblázat a családon belüli 
eltérő szerkezeti változatokat mutatja be, és felsorolja az 
ebbe a csoportba tartozó, fennmaradt példákat.

A beásott haranglábaknak két, jelentősen eltérő formai 
változata van. Az első, a legáltalánosabban ismert és az or
szágban mindenütt előfordul a sudaras állású forma. Ezek 
nagy része vázas, másként kifejezve nyitott megoldású. Ki
sebb csoportot alkotnak a zárt oldalakkal rendelkezők, van
nak köztük, amelyek csak az alsó részükön zárt oldalúak, de 
a harangháznál nyitottak: ezek félházasok, és van egy, ahol 
a harangház is minden oldalon burkolt: ez a házas változat.

A második, jellem ző változat a hasáb alakú haranglá
bak; négy oszlopuk függőleges. A széles oszlopközű, általá
ban nem magas építmények tetővel rendelkeznek. Két, 
lényegesen eltérő változatuk a nyitott és a zárt oldalú; a 
számszerű többséget az előbbiek, vagyis a vázas m egoldá
súak alkotják.

Hosszú völgy (Zala megye), 
négyoszlopos, sudaras, földbe ásott, 

gyámolított, hagyományos harangláb, 1978 
(b csoport)

Za I aegc rsicg-And ráshi da-Apátfa 
(Zala megye), ncgyoszlopos, sudaras, 

foldbeásott, lcngötároaszos, hagyományos 
harangláb, 1993 (c csoport)

Teskánd (Z a la  megye), 
ncgyoszlopos, talpas, sudaras, 

lengőtámaszos harangláb, 1975 
(I csoport)

Komoró (Szabó les-Szat már-Bcreg megye), 
ncgyoszlopos, talp gerendás, sudaras, 

zártházas harangláb, 1992 
(ny csoport)

Hetnyék (Zala megye) 
négy oszlopos, talpas, nyitott, négyoldalo 

szoknyás, felvázas harangláb, hosszú nyakú 
báltozat, 1993 (o csoport)

Gödörháza (Vas megye) 
négyoszlopos, talpas, zártszoknyás, felházas 

harangláb,magastetős változat, 1982 
(ö csoport)
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a. Métykút-Öregmofor 
Domaszék 
Móra halom I. 
Bonnyapuszta 
Csöde 
Nagylók 
Mátraszcntlászló 
Kismányok 
Somogy zsitfa 
Gacsily 
Nyirgelse 
Miskolc 
Nytrmihálydi 
Martinka 
Kisszentmiklós 
Felsökörtvclyes 
Szabadegyháza

A rendszerben a második fő csoportot a talpas harang
lábak alkotják, ezek között ismerünk sudaras, szoknyás és 
hasábházas formát.

A négyoszíopos, talpas szoknyás haranglábak sok vál
tozata között a szoknya alaprajzi formáját tekintve két, épí
tészetileg lényegesen eltérő megoldás alakult ki. Ez ugyanis 
a legtöbb esetben négy-, ritkábban pedig nyolcoldalú.

Jelentős szerkezeti változatot képez a négyoldalú szok
nyás haranglábak csoportjában az úgynevezett vállas meg
oldás, ahol a harangokat nem a talpakról induló oszlopok, 
hanem az ezeken nyugvó felső, vízszintes gerendarácsozatra

-  mintegy váliakra -  állított négy rövidebb oszlop tartja 
Ebből adódóan a kisebb keresztmetszetű, rövid harangházi 
oszlopok nem jönnek le a vállgerendák alá és más alátá
masztás sincs, vagyis a szoknya belseje üres, mert a haran
gozótérben nincsenek oszlopok, dúcok, könyökfák, stb.

A négyoszlopos, talpas haranglábak családián belül 
formailag jelentősen eltérnek az előbbiektől a hasábos épít
mények, melyeknek négy változata van. A teljesen nyitott 
forma a vázas; a haranghází burkolattal rendelkező a fé lvá 
zas. Ha a harangozóhely zárt, de a harangház nyitott, fé lh á 
zas; ha alul és felül is burkolt, házas változatról van szó.

b  Túrricse 
Piricse rk. 
M átraszentimre 
Tisztaberek 
Palin
Sere gé ly es- S zö] öhegy 
Mórahalom II.
Hosszú völgy 
Korpavár
Magyarszentmiklós 
Tompaládony 
Nyírja kó 
Csanádalberti 
Mórichida

1 Felsöpáhok II. 
Borvnya 
Bucsuta 
JakabszáJlás 
Kiskunfélegyháza 
Bozzaí 
Kismórágy 
Nagyfemekág

c. Timár
Zalacgerszeg- 

Andráshida 
cs. Nagykinizs 

Nyírmeggyes

( £ )  
Center
Szederkénypuszta
Istenmezeje
Váraszó
Őrhegy
Szamosújlak
Dámóc
Nyirtura
Mony ha 
Hajdúsámson 
A Isóőrs 
Záhony

Szikszó 
KöJcse I, 
Kölcse II. 
Mezöladány 
Révleányvár 
Dtmasziget

g. Ramocsa 
gy. Erdőkövesd
h. Gégény 

Berkesz
i. Katalinpuszta 
j . Zsujta
k- Cscngersima

n. Erzsébet

I. Teskánd 
Andráshida

ly. Pálfiszeg
m. Z  aIaeg erszeg -Já nka h e gy • f i

ny. Bélapátfalva 
Beregdaróc 
Komoró

Molnaszecsőd (Vas megye) ncgyoszlopos, 
talpgerendás, nyitott szoknyás, zárt 

harangházas harangláb, vállas változat 1976 
(ó csoport; szombathelyi skanzen)

Baglad (Zala megye) ncgyoszlopos, talpas, 
látensen nyolcoldalú, nyitottszoknyás, zárt 

harangházú, felházas harangláb,
1978(s csoport)

Szíjártó háza (Zala megye) 
négyoszlopos, talpas, négyoldalú, 

zártszoknyás, zárt harangházú, zártházas 
harangláb, 1987 (q csop.)
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q. Szijártóháza 
Mumor
Bárszcntmihályfa
L e n t i k á p o l n a

F e l s ö s z e n t e r z s é b e t
Kerkaújfalu
Kútfej
Tótfalu
Csörötnek
[Sál]
[Magyarszombatfaj 
[Bércalja] 

r. Egyházashollós

sz. [Gőntérháza] 
[Kámaháza]

t. Felsőgaey 
Zalkod 
Zaj la 
Paszab 

ty. Surd
Gyöngytarló 

u. Omassa 
ú A1 sókeked 

Pamlény 
Aranyospuszta 
Sajólád 
Lak
Sajóvelezd
Mikóháza
Kurityán
Szászfa
Hegy meg
Krasznok
Nagybózsva
(Ény]
[Kalsa] 

v. Hemádkak 
Rakacaszend 
Hemádbüd 
Kupa 
Szakácsi 
Tomor 
T ák o s] I 
Nyékládháza 
Felsőjánosfa 
Baktakck 

w, Hermánszeg

o, Külsösárd 
Pankasz 
Pórszombat 
Hernyók 
Nemesnép 
[AlsóúsztásJ 

ó. Molnaszecsőd

ő. Gödörháza 
Kisszekeres 
Gagybátor

ö. [Rábaörhegy] 
p. Piricse

Szamostatárfalva

z Óhuta 
Új huta

zs. Zalkod 
Pálháza 
Tokaj
Erdőhorváti 
De béresén y

Gönter háza (Szlovénia) 
ncgyoszlopos, talpas, nyoleoldalú, 

zártszoknyás, zárt harangházú, hosszúnyakú, 
zártházas harangláb. 1993 (sz csop.)

Váraszó (Heves megye) 
műcmlcktcmploma mellett álló 

ncgyoszlopos, Ibidbe ásott, gyámolított 
vázas haiangláb, 1978 (f  csop.)

Pálháza (Borsod-Abaúj-Zemplen megye) 
négyoszlopos, talpas, zártházas 

harangláb, falazatra helyezett forma, 
1978 (zs csop.)
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Hcmyck Gödörbáza Szijártóháza Baglad Molnaszccsód Góntérbáza

Hemádbüd (Borsod-Abaúj-Zemplen megye) 
kétállású, földbe ásott, nyitott vázas 

harangáElvány, 1978

H arangállványok
A harangtartó faszerkezetek különálló, szű- 
kebb csoportját képezik azok az önálló állvá
nyok, amelyek a rendszerint nagyméretű’ ha
rangok működtetéséhez egyszerű, stabil alá
támasztást biztosítanak a hagyományos és 
esztétikus formák alkalm azása nélkül. Ezek a 
viszonylag alacsony tartók két vagy három 
harangot hordanak. A többnyire erős fa áll
ványzatok ritkán tartanak tetőket, és az őket 
védő házak is függetlenek a főtartóktól. Mind 
a két-, m ind a háromállású harangállványok 
között vannak foldbeásottak és talpgerendá
sok. A harangokat tartó alap- vagy főszerke
zetek rendszerint függesztőművesek; az osz
lopok és a rövid, meredek dúcok egyaránt 
részt vesznek a nyomóerők felvételében.

Nyírbátor, (Szabolcs-Szatmár-Bcceg megye), 
minorita templom melletti háromállású, 

talpgcicndás, vázas harangállvány, 1976

H arang to rnyok
Fából készült harangtomyaink hasonlóságot mutatnak a 
szoknyás haranglábak többségével, ám belső szerkezeti és 
külső formai jegyek alapján azoktól mégis jó l megkülön
böztethetők. A harangtomyok meghatározó strukturális vo
nása, hogy minden esetben van belső, függőleges közleke
dési rendszerük. Ez legtöbbször egyenes karú falépcsőkből 
áll közbenső forduló-pihenő szintek közbeiktatásával.

A harangtomyok mindig rendelkeznek az alsó szinten 
szélesen elterülő szoknyarésszel Látszatra is ebben van a 
legnagyobb hasonlóság a haranglábak és a harangtomyok 
között. Ez a legszembetűnőbb tömegkompozíciós affinitás 
nem véletlen, hiszen azonos egyensúlyi, funkcionális meg
fontolásokból következett mindkét helyen; egyrészt, hogy 
az építmény szélesebb alapokon feküdjön fel, amire a to
ronytörzsből lenyúló és a szoknya oszlopaira támaszkodó 
andráskeresztek végei szolgálnak, másrészt, hogy a csapa
dékra igen érzékeny gerendázatot a rajta álló szoknyaoszlo
pokat és az előbb említett oldaltámaszokat védje az időjárás 
hatásaitól.

A harangtomyok elterjedési területét megfigyelve egy
értelműen az állapítható meg, hogy hazánk nyugati, déli, il

letve középső részén hiányoznak, és a fellelhető adatokból 
következtethetően sok em beröltőre visszamenőleg korábban 
sem voltak honosak. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, a 
palóc vidékeken, és döntően Kelet-M agyarországon, a Nyír
ségben, valamint ettől keletre a Tisza és a Szamos vidékén 
igen kedvelt építmények. Természetes, hogy hasonló vagy 
közel azonos harangtomyok találhatók a  valamikori törté
nelmi Magyarország területén, a Kárpát medencében, a bel
ső régiók szomszédságában, a Felvidék, a Kárpátalja és a 
Szilágyság magyarlakta vidékein, valamint Erdély távolabbi 
vidékein is. Valószínű, hogy a fa harangtom yok az erdőben 
gazdag, hatalmas hegyvidékeken alakultak ki, és ezekről a 
vidékekről terjedtek el, s em ellett az építési technika, a for
ma, a díszítás párhuzamosan fejlődhetett.

A fa harangtomyok hazánk legnagyobb méretű, legma
gasabb hagyományos szakrális építészeti alkotásai. Mind
egyik torony kivétel nélkül talpgerendás. Ezek a kisebbek 
esetében egyszerű kereszt- és keretszerkezetek, a nagyob
baknál már bonyolult, összetett, nehéz gerendaácsolatok.

A tornyok alaprajza szabályos négyszög, legtöbb eset
ben négyzet, de van zömök téglalap-forma, és egy esetben
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Ceted
Nádújfahi

Mályinka

Nyirmihálydi

Gemzse

Szalonna

(Zsip]
[Hubó]

(Felsővály]

Tikos

Nagyszekeres 
Tiszacsécse 
Vámosa tya 

Nyirbátor 

Lónya

Nemesborzova

Zsurk

Kölese

Uszka

Berzék
Rád ostyán

[G ácsfalu]

[Cserény]

szabályos hatszög is. A szerkezeti alkotóelemeket tekintve 
itt is a harangokat hordozó oszlopok száma a legfontosabb, 
mivel ez meghatározó és egyben megkülönböztető jelentő
ségű. Természetesen a toronytörzsben felmenő tartóoszlo
pokról van szó, és teljesen elválasztandók ezektől a szok
nyát k é p e z ő -jó v a l rövidebb -  szélső oszlopok. A legkisebb 
oszlopszámú toronyból -  a négyoszloposból -  igen kevés 
van; ennél kisebb oszlopszámú torony nem ismeretes. Egy 
határainkon túli létesítmény öt, egy hazai torony pedig hat 
oszloppal készült. Nyolcoszlopos torony csak egyetlenegy 
van, leggyakoribb a kilencoszlopos forma. Ennél több -  tíz
-  oszloppal csak egy torony épült, az is sajátos megoldású; 
vállas tartószerkezeti, rövid oszlopos. Felvidéken találha
tunk különleges, tizenkétoszlopos fatomyokat.

A harangtomyok általános szerkezeti jellegzetessége, 
hogy a csúcsos süvegben és egyben az épület függőleges 
tengelyében, m int legfőbb irányadó elem, a császárfa vagy 
vezérfa áll. Ez a páratlan oszlopszámú építmények esetében
-  az Öt és kilencoszloposoknál -  a talpgerendázatról indul. 
Néha teljes hosszában egy darabból készült, a magasabb

tornyoknál azonban m ár több egymásra állított, összelapolt 
elemből áll, mivel ilyen hosszúságú és keresztmetszetű fát 
már igen nehéz volt találni. Van olyan császárfa, amelyik a 
süvegből csak a harangház padlózatáig nyúlik, és nem ér le 
a talpgerendákig.

A formai megjelenést, az építészeti töm egképzést ele
mezve a harangtorony három egymás feletti, jó l elkülönülő, 
de felfelé egymásba kapcsolódó térbeli alkotórészből áll. 
Alul, a talajon a legszélesebb, elterülő, négyszögű hasábfor
ma van, rajta egy csonkagúla, vagyis a szoknya és a szok
nyatető. A szoknya statikai feladata a minél szélesebb fel
fekvés. Funkciója tökéletesen megjelenik a térben; jó l érzé
keljük talpazati jellegét. Jóval kisebb keresztmetszetű a 
négyszög alapú, álló hasáb formájú toronytörzs, melynek 
felső részén vannak a hangvető nyílások. Egyszerűbb tor
nyoknál a sima toronytörzsön ablakok vannak; mívesebb 
megoldás a tomácos, még díszesebb az árkádíves kialakítás. 
Gazdagabb változat a toronytörzs felső részén kiálló galéria. 
A befejező forma a tornyot fedő, legtöbbször nagyon karcsú 
sisak eresze négy- vagy nyolcoldalú. Alsó része a vízcsen-
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sítö, laposabb hajlásszögű, alacsony csonkagúla, amelyből a 
magas, négy-, hat- vagy nyolcszögű hegyes gúla, néhol 
kúpidom kinő. A süveget sokszor négy fiatorony díszíti; 
ezek a négyoldalú süveg vizcsendesítőjének tetőélem ülnek. 
A fíatomyok a nagytorony felső részének kicsinyített másai; 
főleg a kelet-magyarországi harangtomyok sajátosságai.

A palóc vidék harangtomyai zömökebbek, zártabb je l
legűek. Az alsó idomok magasabbak, a felső tető kevésbé 
karcsú, tetősíkjaik laposabbak.

A harangtomyok megjelenésében a tömegkompozíción 
túl fontos tényező a külső felületek kialakítása. Jellegzete
sek a burkolóanyagok fajtái, a védő, a boritó és a lezáró ele
mek formai megoldása. A tetőfelületeken általában fazsin
dely-fedést találunk. Függőleges deszkaborításúak a szok
nyaoldalak, néha a toronytörzsek, a galéria-oldalfalak, vala
mint a fíatomyok függőleges felületei. Faragott, fűrészelt

díszítő motívumot eleink két helyen alkalmaztak. Előfordul 
faragott díszítés a szoknya szabadon lévő, az eresz alatt lát
ható tomácoszlopain és könyöktámaszain, de gyakoribb a 
galéria tornácánál, vagy árkádjánál. Fűrészelt díszítést ka
pott minden galéria oldaldeszkázatának lelógó vége, egy 
esetben a szoknya oldaldeszkázatának felső vége is.

Harangtomyaink feltűnő ékességei a toronysüvegek 
csúcsain elhelyezett akrotériák, amelyek -  ném ileg leegy
szerűsített formában -  a fiatomyokat is díszítik. Ezek a 
csúcsvégződések a császárfa kiálló végére kerülnek. A bá
dog kúpidom fölött helyezkednek el a gömbidomok, az át
tört évszámos, forgó vitorlazászló, és legfelül a síkbeli, 
többször pedig térbeli csillagok, esetleg kakas, ritkábban 
latinkeresztek.

A három fo szerkezeti elem; a talpak, az oszlopok és a 
merevítők. A talpgerendázaton állnak a négytől tizenkettőig 

növekvő számú oszlopok. Az építmény térbeli 
állékonyságát a belső merevítő szerkezetek 
biztosítják; ezek lehetnek vízszintesek, függő
legesek és ferdék. Az elsők gerendázatok, az 
utóbbiak támaszok, dúcok, könyökfák és and- 
ráskeresztek. A talpgerendák száma és vastag
sága összefügg a torony magasságával. A talp
gerendák a harangtomyok legnagyobb kereszt
metszetű szerkezeti részei. Csak szélesre terü
lő, nehéz gerendákból összerakott, sűrű, vas
tag rácsozat ellensúlyozhatja a szélerőkből 
adódó nagy oldalnyomást, illetve szívóhatást. 
A gerendarácsot vagy keretgerendázatot alko
tó fák sohasem toldottak. Van azonban olyan 
gerendázat is, ahol a belső keresztgerendák 
egymásra helyezett fákból állnak a még na
gyobb stabilitás érdekében. A kisebb oszlop
számú tornyok oszlopai, illetve a nagyobb 
oszlopszámú építményeknek az axishoz legkö
zelebb álló oszlopsorai általában függőlegesen 
vagy a függőleges tengely felé enyhén beha

Bcrentc (Borsod-Abaúj-Zemplen megye) Nádújfalu (NÓgiád megye)
az ország legkisebb harangtomya; kilencoszíopos, záitszokny ás, jellegzetes

ncgyoszlopos, zártszoknyás, nyitott palócföldi változat
harangházzal, 1979 (a csoport) 1977 <g csoport)

Lónya (Szabolcs-Szatmár-Bcreg megye) 
kilencoszíopos, tomácos szoknyájú, árkádos 
gatériájú harangtorony, fiatomyos sisakkal. 

1994 {épült 1781-ben; o csoport)

Uszka (Szabolcs-Szatmár-Bcrcg megye) 
kilencoszíopos, zártszoknyás, tomácos 
gatériájú, nyolcoldalü süveggel készült 

harangtorony, 1994 (s csoport)

Cscrcny {Felvidék) 
sajátosan terpesztett idomú, tizenkét 

oszlopos, köténycs harangtorony, 
1993 (s csoport)
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jolva állnak. A kilenc- és ennél több oszlopos tornyok szél
ső soraiban álló oszlopok általában a tengely felé dőlnek, 
így a burkolt térbeli megjelenésük sudaras formát ad. A to
rony fooszlopai azonos keresztmetszetűek; magas tornyok
nál hosszában toldottak; az illesztés azonos magasságban, 
rendszerint vízszintes gerendakötésnél történik.

V ízszintesen rendszerint a több szinten elhelyezett ge
rendák, a belőlük alkotott keretek és a belső átkötök kap
csolják össze az oszlopokat; ezek szolgálnak közbenső járó
szintek, pihenők, lépcsőfordulók kialakítására is. Az osz
lopokat ferde irányú kötőelemek kötik egymáshoz és a víz
szintes gerendaszerkezetekhez. Jellegzetesek az andráske- 
resztek, amelyek egymás fölött ismétlődhetnek, vagy több 
szintet egybefogva magasan felnyúlhatnak. Készültek olyan 
andráskeresztek is, amelyek nem csak két egymást kereszte
ző elemből állnak, hanem kettős, vagy többszörösen egy
másba fonódó, rendkívül merev, sűrű, bonyolult, síkbeli tar
tót alkotnak.

A toronysisaknak két, egymástól eltérő formai és etni
kai csoporthoz kötődő változata alakult ki. Az alacsony, la
posabb hajlású, általában egyszerű sátortetős toronysüveg 
Észak-Magyarországon, Palócföldön terjedt el; a magas, 
legtöbbször kettős idomú, tűhegyes süvegformát Kelet-Ma- 
gyarországon találjuk. A zömökebb harangtomyok a Felvi
dékkel együtt is kisebb; de a magasabb, vagy kifejezetten 
hegyes süvegforma m ár jóval nagyobb területen terjedtek 
ei: az egész Tiszántúlon, sőt a Felvidéktől egészen Erdélyig.

A bonyolultnál bonyolultabb ácsszerkezetek kialakítá
sa a szakma legfelső, művészi fokát tükrözi. Azokat az 
ácsokat, akik az építésben vezető szerepet játszottak, méltán 
nevezték <rríi/ex-eknek, vagyis mai szóhasználattal az ács
szakma művészeinek. Különösen a régebbi, vastagabb ele
mekből épített tornyok belsejében találhatunk hatalmas 
mennyiségű, szinte erdőnyi faanyagot. Sokféle, megfelelő

méretű fára volt szükség, £gy nemegy esetben még az erdő
ben faragták ki, és ott is állították először össze a torony 
szerkezeti vázát, s újból szétbontva szállították az építés 
helyszínére. Régi feljegyzésekből tudjuk, hogy voltak hegy
vidéki ácsfalvak, ahol előre elkészítették a fatom yokat, va
lamint más faépítményeket: lakóházakat, ólakat is, s meg
rendelésre olykor messzi vidékekre vitték el őket, igénybe- 
véve nemegyszer a vízi szállítás lehetőségeit is. A sokféle 
elemből összeálló szerkezet végleges összeállításának he
lyes sorrendjét biztosítandó összeillő ácsjegyekkel, vésetek- 
kel, furatokkal, számokkal vagy rovásokkal látták el az 
egyes darabokat. Ezek a jegyek sok esetben az ácsmesterek 
saját, személyes jelei voltak, s így évszázadokon át a név 
megjelölése nélkül is őrzik alkotójuk emlékezetét.

A fa harangtomyok tartószerkezetei tartós és erős ke
ményfából -  legtöbbször tölgyből -  készültek, amelynek 
megmunkálása, szállítása igen munkaigényes. Természete
sen az ácskötések kialakítása is nehéz m űvelet volt, de a fa 
keménysége roppant precíz és szilárd csomópontokat bizto
sított. A kötéseket ugyancsak keményfából faragott nagyobb 
csapokkal, ritkábban faszegekkel rögzítették és erősítették 
össze. A száraz keményfa mérettartó, így a tisztán fából ké
szült kötések időtállóak, és csak igen sokára lazulnak meg.

Ma is álló harangtomyaink közül a legrégebbiek a 
XVII. században készültek; többségük a XVIII. században 
és a XIX. század második felében épült. A klasszikus építé
szeti stílusok közül harangtomya inkon leghatározottabban a 
középkori gótika hatása érvényesül; ezzel szépen ötvöződik, 
vele szorosan összeforr a későbbi reneszánsz stílusjegyeket 
hordozó galériamotívum alkalmazása, és ezen az árkádok 
megjelenése. Barokk hatás egyetlen harangtomyunkon érez
hető; ez a hatszögű vadostyáni torony, am elynek hagyma- 
formájú sisakja, és nagyobb ívű, pám aidom ot is tartalmazó 
szoknyateteje egyúttal keleties, bizánci hatást is mutat.

Fent: Berente, Nádújfalu; 
leni: Lónya, Uszka, Cserény 
harangtomyainak alaprajza
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Piliscsaba, Katolikus Egyetem, teniszklub cs fedett uszoda -  Robogány Andrea diploraaterve (BME Középülettervezési Tanszék). Fent: a klubház távlati képe 
(Anthony Gall), nyugati és déli homlokzata; lent; az úszócsamok metszetei, véghomlokzata és a tető felülnézetének részlete.
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